
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma Curso Básico 
 26/08 a 01/10/2019 – Inscrição Via Paxtu. 

 25 e 27/10/2019 – Curso Básico Presencial 

 Inicio do curso: 19h do dia 25/10/2019 – sexta-feira 

 Término do curso: 14h do dia 27/10/2019 – domingo 

 

Certificado de conclusão do Curso Básico – Será entregue ao final do curso. 
 

Competência e Rotas de aprendizagem      Clique aqui 

Literaturas      Clique aqui 

Outras literaturas      Clique aqui 

 

Direção CB Escotista 

Sylvia Lessa 

Direção CB Dirigente 

Luciano Rodrigues 

Curso Básico                                  

Escotista e Dirigente Institucional 
 

Promovido pelo Nível Regional, o Curso Básico tem o objetivo de capacitar o 

adulto com o perfil necessário para executar, aplicar e analisar conceitos e 

elementos próprios do cargo/função em seu dia a dia, possibilitando a percepção 

de causa-efeito de suas ações.  

 

Como participar 
Para participar do Curso Básico, além de concluído o nível Preliminar é necessário 

que o adulto tenha realizado a sua promessa Escoteira e esteja regularmente 

registrado para o ano em curso. 

 

Onde dormir 

Todos os cursantes deverão dormir no local do curso para um melhor 
aproveitamento das atividades. Haverá local para acampamento e 
acantonamento. Os cursantes da linha escotista deverão dormir em barracas, 
salvo em caso de impedimentos ou dificuldades pessoais. 
 

APF – Assessor Pessoal de Formação 

O Assessor Pessoal de Formação é o adulto designado para acompanhar, 
orientar e apoiar o adulto (escotista ou dirigente) em seu processo de formação. 
O Assessor Pessoal de Formação é designado pela Diretoria do órgão que 
desenvolveu o processo de captação onde o adulto captado irá atuar. 
 
 

 

Maiores informações 

espiritosanto@escoteiro.org 

escoteiro.org 

27 99758-2263 

Local de realização do 

Curso Básico – Maps  

R. Antônio Ataíde, 1077 - 

Centro de Vila Velha, Vila 

Velha - ES, 29100-295 

Alimentação  

 Café da manhã – 26/10/19 

 Almoço – 26/10/19 

 Lanche – 26/10/19 

 Jantar – 26/10/19 

 Café da manhã – 27/10/19 

 Lanche – 27/10/19 

 Almoço – 27/10/19 

 

Taxa de participação 

R$ 75,00 

Pagamento 

União dos Escoteiros do Brasil  

Banco do Brasil  

CNPJ 33.788.431/0064-05 

Ag 112-0 

C/C 76396-9 

 

Depósito até o dia 05/10/19.  

Enviar o comprovante para  

27 99758-2263   

 

Cancelamento de 

inscrição       Clique aqui 

 

 

 

 

      

https://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/
https://drive.google.com/drive/folders/1TGzYx2wRm_ZkrOG3MrByl73JMD935qfK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QFVjbv6SssoVowEMDnRiYRWi00eujduO?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T27WemC39fiGZm9VcGfCcE3FZyyPv8G4/view?usp=sharing
https://www.google.com.br/maps/place/Parque+Municipal+Marista/@-20.339052,-40.2943387,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xb8163eeb1ad5c5:0x8a295b64cb4bae1e!8m2!3d-20.339057!4d-40.29215
https://drive.google.com/file/d/1UqXQIiRUfrMcTPGBH30oj3m92b-sxYsn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UqXQIiRUfrMcTPGBH30oj3m92b-sxYsn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xn6ANdtxCZnr3XH_SeAbMwvVwDj86gCu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xn6ANdtxCZnr3XH_SeAbMwvVwDj86gCu/view?usp=sharing

